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PL-Sosnowiec: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2009/S 160-233017

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
Usługi

 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, PL-41-219  Sosnowiec. Tel.  +48 322964298. E-mail
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl. Faks  +48 322635719.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.sosnowiec.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Projekty budowlane i przebudowa oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej – Wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń 4 piętra
budynku głównego i bocznego obiektu nr I przy ul. Szpitalnej z przeznaczeniem na lokalizację Oddziałów
Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zakładu Rehabilitacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Usługi.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Szpital Miejski” w Sosnowcu.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach zadania pn. Projekty budowlane i przebudowa
oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń 4 piętra budynku głównego i bocznego
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obiektu nr I przy ul. Szpitalnej z przeznaczeniem na lokalizację Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji
Neurologicznej oraz Zakładu Rehabilitacji.
Powierzchnia ok. 1 350 m2.
Kod CPV 71000000-8, 71220000-6, 71240000-2, 71245000-7, 71247000-1.
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1. przeprowadzenie inwentaryzacji w części objętej dokumentacją projektową,
2. uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i uzgodnień (bez pozwolenia na budowę),
3. pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu.
1.3. Podstawę do opracowania dokumentacji stanowić będą założenia Planu Strategicznego Rozwoju
Szpitala na lata 2008–2014, przewidującego zlokalizowanie w obiekcie nr I przy ul. Szpitalnej Miejskiego
Centrum Diagnostyki i Leczenia Schorzeń Internistycznych oraz Centrum Diagnostyki i Leczenia Schorzeń
Neurologicznych.
1.4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz. U. 2004, Nr 202 poz. 2072) oraz zawierać rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
wymagań, jakim winny odpowiadać obiekty służby zdrowia, w tym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2006, Nr 213, poz. 1568).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71000000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

II.1.8) Podział na części:
Nie.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Opcje:
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w dniach: 75 (od udzielenia zmówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art.
23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
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w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2
i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie.
Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.
W przypadku spółki cywilnej nie zarejestrowanej w KRS, należy dołączyć do oferty umowę spółki.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia, że
Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.1.2004r. - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć
następujące dokumenty:
1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.5. złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: polisa lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 300 000,00
PLN. W przypadku polisy zawartej na krótszy okres, Zamawiający wymaga by była ona ważna przynajmniej
na dzień składania ofert. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć zobowiązanie do
przedłużenia ważności polisy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. złożyć oświadczenie według
załącznika nr 2 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej na kwotę minimum 300 000,00 PLN.

III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
przedłożyć wykaz wykonanych usług przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania
wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi należyte ich wykonanie: minimum jeden zrealizowany
projekt dla obiektu służby zdrowia zawierającego oddziały szpitalne o wartości brutto min. 340 000,00 PLN
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przedłożyć wykaz osób (projektantów) Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zamówienia (według
załącznika nr 5 do SIWZ) przedłożyć uprawnienia projektantów do wykonania dokumentacji projektowych
przedłożyć zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, które będą pełnić funkcje
projektantów, potwierdzające przynależność do izby oraz posiadanie aktualnego, wymaganego ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej. złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimum jeden zrealizowany projekt dla obiektu służby zdrowia zawierającego oddziały szpitalne o wartości
brutto min. 340 000,00 PLN.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZZP-2200-61/09.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 29.9.2009 -
10:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29.9.2009 - 10:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 29.9.2009 - 10:30.
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Miejsce: W Sali konferencyjnej SP ZZOZ Szpital Miejski Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, IIIp. Otwarcie ofert jest
jawne.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-Warszawa.

VI.4.2) Składanie odwołań:
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

19.8.2009.


